Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Att: Jon Munch Petersen
CC: Miljøstyrelsen, Charlotte Birk Nielsen

Ansøgning efter Miljøvurderingsloven med anmodning om miljøvurdering
efter § 18, stk. 2. af projektet Naturgenopretning i Ekkodalens Moser

Hermed fremsender Naturstyrelsen anmodning om at projektet
Naturgenopretning i Ekkodalens Moser bliver miljøvurderet, jf. Bekendtgørelse af
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Ifølge denne bekendtgørelse kan bygherre jf. §18 stk. 2 anmode om at et projekt
omfattet af bilag 2 undergår en miljøvurdering.
Det er Naturstyrelsens opfattelse at projektet kan være omfattet af følgende
punkter på bilag Bilag 2.


10 f. Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygninger og
regulering af vandløb



10g. Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand

Projektbeskrivelse
Projektet vil berøre ca. 150 ha og føre til delvis genopretning af det der var
Bornholms største indlandssø for ca. 12.000 år siden. Projektområdet er
beliggende Syd for Almindingen i umiddelbart forlængelse af Bornholms mest
markante sprækkedal- Ekkodalen. Moseområderne Vallensgårdsmose og
Kærgårdmosen og tilstødende landbrugsarealer er i dag påvirket af dræning.
Projektets formål er at udvide de nuværende naturområder og forbedre
hydrologien i de eksisterende naturtyper til gavn for fugle og plantelivet samt
skabe mulighed for befolkningens oplevelse af området.
Projektet kan omfatte følgende tiltag:
› sløjfning af pumper og dræn

›

ændring af diger

›

omlægning og restaurering af vandløb og grøfter

›

terrænregulering for at tilbageholde vand og undgå, at næringsrigt vand fra
landbrugsjorden tilføres den næringsfattige mose
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›

Konvertering af landbrugsjord til natur

›

Hegning og græsning

›

Anlæggelse af stiforløb

De endelige forhold omkring genopretningen og den endelige projektudformning
beror på input fra Idefasen samt forundersøgelserne, som danner grundlaget for
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten.
Ifølge Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening
mv. §3 stk. 1 varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser
efter loven for projekter, hvor staten jf. §2 nr. 3 er bygherre, hvorfor kommunen
skal sende sagen videre til Miljøstyrelsen.
Naturstyrelsens kontaktperson i Miljøstyrelsen er Charlotte Birk Nielsen, som også
får dette dokument i kopi.
Undertegnede er kontaktperson i det videre forløb.
Med venlig hilsen

Dorte Bugge Jensen
+45 72 54 30 20
dobje@nst.dk
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